
 

 

A elaboração do Manual de Comunicação da Secs é 
resultado de um dos projetos previstos no 

Planejamento Estratégico 2010—2018. O projeto foi 
implantado como parte de uma iniciativa estratégica: o 

Programa de aprimoramento da qualidade da 
informação e dos serviços prestados pela Secs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um grupo de trabalho foi 
criado com representantes 
de todas as áreas da Secs. 
O termo de abertura do 

projeto foi apresentado à 
direção da Secs e 
aprovado por ela. 

Foram criados grupos de trabalho 
também em cada área da Secs 

com a responsabilidade de 
elaborar relatórios setoriais, que 
serviram de base para os textos 

referentes a rotinas. 

Temas de interesse geral foram 
discutidos por grupos 

intersetoriais. Os relatórios foram 
a base dos textos das diretrizes. 

Literatura especializada em 
comunicação, estudos 
internacionais, gramáticas, 
consultas a especialistas e 
eventuais solicitações de 
trabalhos técnicos, além da 
análise de normas e atos 
jurídicos ou administrativos. 

Manuais existentes estavam 
defasados e foram revistos. 

Textos em elaboração foram 
comparados com manuais de 
outros órgãos da imprensa, 
públicos e privados. 

Os relatórios dos grupos 
receberam contribuições 
encaminhadas ao GT. 

Pontos polêmicos foram 
destacados e discutidos em 
workshops com a presença 
de relatores e diretores. 

Os textos foram sistematizados pelo GT, 
o grupo coordenador, a partir de 
critérios como coerência, convergência e 
padronização de estilo. 

O debate de ideias gerou outros pontos 
para discussão, que motivaram novos 
relatórios e debates em busca do 
consenso incluído no texto. 

Saiba como foi elaborado 
o texto do manual 



   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uma definição importante foi dividir o texto em dois tipos de 
normas. As gerais são mais amplas e, portanto, mais rígidas, de 
difícil alteração. As acessórias são mais flexíveis e estão muitas 
vezes ligadas a rotinas circunstanciais. Dificilmente seriam 
registradas em um manual impresso. No entanto, a opção por um 
formato virtual permite que qualquer tipo de procedimento seja 
normatizado, mesmo que pareça um detalhe, ou que seja 
referente a uma rotina muito específica. Se a maneira de executar 
uma tarefa for alterada, a norma acessória referente àquela tarefa 
por ser modificada sem maiores impactos, enquanto as normas 
gerais são preservadas. 

E a seção de redação e estilo? 

Foi criado um blog especialmente para a análise de 
textos. Durante alguns meses, o material produzido 
pelos veículos e serviços foi acompanhado por relatores 
encarregados de destacar erros e acertos e identificar 
aspectos que poderiam ser tratados no manual. O 
conteúdo foi classificado e motivou discussões 
interessantes e bem produtivas. As análises críticas 
foram sistematizadas e serviram de base para a 
definição e elaboração dos verbetes da seção de 
redação e estilo. Quando havia várias opções, as 
discussões também ajudaram a definir os padrões 
adotados pela Secs. A edição do conteúdo do blog, dos 
manuais que já existiam e a pesquisa em outras fontes 
representaram um grande desafio: tentar estabelecer 
regras que atendam a todos, sem deixar de lado as 
especificidades. 

Além das três seções principais do manual, foi 
elaborado um glossário dos termos usualmente 
adotados na Secs. Foram incorporados também 
outros manuais que já tinham vida própria em 
determinados setores, como os arquivos. O 
agrupamento é coerente com o conceito de reunir 
em um só lugar todas as orientações úteis no dia a 
dia. 

Documentação

Termo de Abertura

Plano do Projeto

Plano de Ação

EAP

+ 80 Atas

Relatório de Situação

A plataforma virtual do manual foi inteiramente 
desenvolvida pela equipe de TI da Agência Senado. 
Ela permite interatividade, dinamismo e colaboração, 
sem abrir mão da usabilidade. 

Todo o projeto de elaboração do manual foi 
devidamente registrado em farta documentação, 
desde a abertura, incluindo as mais de 80 atas das 
reuniões ordinárias do GT e um relatório de situação, 
que esclarece as principais metas, pontos de atenção 
e produtos entregues. 




